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 CHECK LIST PARA PROCESSO DE CONDOMÍNIO DE LOTES 

INTERESSADO: 

PROCESSO Nº_________/PMC/_________ 

APROVAÇÃO DE CONDOMÍNIO DE LOTES 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 

01 Requerimento solicitando aprovação do Condomínio de Lotes, preenchido e assinado pelo proprietário da área, 
especificando: dados do requerente, identificação do imóvel, tipo de uso predominante o qual o condomínio 
proposto se destina, número de unidades autônomas e infraestrutura a ser instalada. 

02 Recolhimento da taxa de análise e comprovante de pagamento. 
03 Certidão Negativa de Ônus do imóvel, Certidão de Inteiro Teor do imóvel e Certidão Negativa de Ônus Municipal, 

todas atualizadas, livres e desembaraçadas. 
04 Georreferenciamento dos limites da área a ser loteada. 
05 01 (uma) via da Planta do Imóvel, inclusive arquivo em DWG e cópia da ART/RRT (preenchida com 

responsabilidade técnica e autor do projeto devidamente paga e autenticada), com as seguintes especificações: 
a) Identificação do Imóvel; 
b) Identificação do Proprietário; 
c) Planta de Localização, indicando o local do condomínio na cidade; 
d) Planta de Situação, indicando o sistema viário local, com a respectiva hierarquia, limites e confrontantes. 

06 01 (uma) via do Projeto Planialtimétrico, inclusive arquivo em DWG e cópia da ART/RRT (preenchida com 
responsabilidade técnica e autor do projeto devidamente paga e autenticada) indicando: 

a) Divisas da propriedade perfeitamente definidas; 
b) Localização exata dos cursos d’água e nascentes existentes no imóvel e no seu entorno (100 metros além 
das divisas do imóvel); 
c) Identificar as áreas com declividade superior a 30%; 
d) Existência de linhas de energia elétrica, telefone, torres de comunicações com seus respectivos trajetos e 
áreas "non aedificandi"; 
e) Curvas de nível de 1,00 m (um metro) em 1,00 m (um metro), amarradas a um sistema de coordenadas, 
baseado no RN do Município; 
f) Norte magnético e verdadeiro, área total e dimensões do terreno e seus principais pontos de referência, 
assinalando as áreas limítrofes que já estejam arruadas; 
g) Outras indicações que possam interessar a orientação geral do condomínio. 

07 01 (uma) via do Projeto Urbanístico, inclusive arquivo em DWG e cópia da RRT (preenchida com responsabilidade 
técnica e autor do projeto devidamente paga e autenticada) indicando: 

a) Planta Geométrica; 
b) Quadro de áreas com indicação: da área total do imóvel, da área privativa dos lotes, da área de uso 
comum (subdividida em área de vias, coberta e descoberta), da área destinada a recreação, área verde (se 
existir), área de preservação permanente (se existir), quantidade total de lotes, e proporção (%) das diferentes 
áreas; 
c) Subdivisão dos blocos (quadras) em lotes, com a respectiva numeração, dimensões (cotas) e áreas; 
d) Indicação das dimensões lineares e angulares do projeto, raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos 
centrais das vias em curva, bem como outros elementos necessários à sua perfeita definição; 
e) Indicação de marcos de alinhamento e nivelamento, localização nos ângulos ou curvas de vias projetadas, 
amarradas à referência de nível existente e identificável; 
f) Indicações das servidões e restrições especiais, que, eventualmente, gravemos lotes ou edificações. 

08 01 (uma) via do Memorial Descritivo/Justificativo, que deverá conter no mínimo:  
a) Identificação do Imóvel: nome do empreendimento, município, proprietário, nome do(s) responsável(eis) 
técnicos, endereço da gleba, limites e confrontantes (norte/sul/leste/oeste), área total do condomínio, perímetro 
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total do condomínio, distância do centro da cidade; 
b) Descrição da Gleba: Indicação de áreas vulneráveis (alagadiças, aterradas, declividades acentuadas e 
geologicamente frágeis), valor paisagístico natural (grotas, nascentes, vegetação, etc), indicação de corpos 
d'água, vales secos e linhas de drenagem natural, declividade predominante, existência de infraestrutura 
existente (rodovias, adutoras, redes de transmissão de energia e faixas de domínio), usos anteriores (depósito de 
lixo, indústria, agricultura, etc.) 
c) Caracterização do Condomínio por tipo de uso; 
d) A descrição sucinta da infraestrutura a ser implantada no condomínio. 

09 Apresentar Quadro IV B.1 (Resumo das áreas reais para os atos de registro e escrituração), da NBR 12.721/2006. 
10 Apresentar minuta da Convenção do Condomínio (conforme art. 9º da Lei 4.591/1964), devendo constar os índices 

urbanísticos/edilícios (recuos, taxa de ocupação e gabarito) que vigorarão no condomínio. 
11 Apresentar as licenças ambientais (Prévia, Instalação e Operação) de acordo com a fase do empreendimento. 
12 Relacionar todas as obras de infraestrutura que serão implantadas no condomínio (descrevendo suas 

características/especificações), que deverá conter no mínimo: 
a) Pavimentação das vias; 
b) Sistema de abastecimento de água potável (com viabilidade da concessionária); 
c) Sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário (com viabilidade da concessionária); 
d) Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública (com viabilidade da concessionária); 
e) Soluções de drenagem (meio-fio, sarjetas, galerias pluviais e demais elementos necessários) 
f) Arborização dos passeios, canteiros e áreas verdes; 
g) Calçadas acessíveis; 
h) Sinalização horizontal e vertical, e placas de logradouros. 

Observações: 

1. Toda documentação apresentada deverá ser em via original ou cópias autenticadas. 
2. Para que o Setor técnico realize a análise dos documentos, obrigatoriamente, o proprietário deverá entregar 

TODOS os documentos descritos acima, ficando vedada a análise parcial da documentação requerida. 
3. Uma vez verificado a entrega parcial da documentação requisitada, o proprietário será notificado via Notificação 

Extrajudicial e terá o prazo máximo de 60(sessenta) dias para apensar nos autos os documentos faltantes. 
4. Na hipótese do proprietário descumprir o prazo estabelecido, o processo será arquivado, perdendo sua validade. 
5. Satisfeitas as exigências, o proprietário retirará junto a Secretaria Municipal de Planejamento cópia do Parecer 

Técnico e uma das vias do Projeto Urbanístico propostas com carimbo de aprovação, para que este se oriente nos 
procedimentos de constituição do condomínio de lotes junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 

Conforme Lei nº 2.016/PMC/2006 e Lei nº 2.807/PMC/2011. 

Conforme Lei nº 13.465/2017 e Decreto nº 9.310/2018. 

Conforme Lei nº 4.591/1964 e Lei nº 10.406/2002. 

 

 
Cacoal, ________ de ____________________ de 20______ 
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